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Människan består av kropp, själ och ande, brukar vi säga. 
Men vad betyder det? 

Vad kroppen är, det vet vi, men vad är själen för något? Och anden i människan – vad är 
det? Att de tre hör ihop vet vi också, för när kroppen blir sjuk påverkas hela människan. 
Men kan själen vara sjuk och påverka kroppen? Och hur ser en andlig friskvård ut? 
Ja, det fi nns många frågor. En del svar får vi under tre samlingar under hösten i Nol. 
Det blir både praktik och teori. Välkommen att vara med!

Hela Människan i Nols kyrkaHela Människan i Nols kyrka

ANDEN 
i människan får 

uppmärksamhet tisdagen 
den 7 december kl 18.30.

Per-Eive Berndtsson, präst inom EFS, 
kommer och pratar om andlighet idag.
Har alla andligt behov?

Vi bjuder på kex och ost.

Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

Som vanligt var SPF Alebygden först ut när 
det gällde julbord. 110 medlemmar samlades 
i gymnasiets matsal och lät sig väl smaka av 
Rogers anrättningar. Här saknades inget 
och allt var fantastiskt gott.

Två flickor från gymnasiet hade dessför-
innan underhållit med sång och musik.

Äldst bland gästerna var Paul Olsson, 
som tidigare i år fyllde 90 år. Lotterna hade 
en strykande åtgång och bland de som hade 
tur märktes Margareta och Arne Boge, 
Inger och John Olausson samt Ingela och 
Ingemar Ohlin. Festkommittén under led-

ning av Ingelore Lindahl hade gjort ett gott 
arbete. 

Det gavs en kort information om fören-
ingens verksamhet. Särskilt bör uppmärk-
sammas en resa till Holland i början av maj. 
Hittills är ett 25-tal anmälda. Ann-Marie 
Ahlgren tar emot anmälningar. 

Nästa evenemang är luciafirande i Med-
borgarhuset den 15 december där kon-
taktombuden i Nol-Alafors står för värdska-
pet. Duktiga kören Kärra nå’n-kören lussar.

Lennart Mattsson 

SPF avnjöt årets första julbord

SPF-medlemmarna lät sig väl smaka av det uppdukade julbordet i Ale gymnasium. 

Foto: Christer Lindahl

Stämningen var på topp runt borden.

 Foto: Christer Lindahl

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ett stort tack till Er alla som på 
olika sätt bidrog till den stora 

gåvan på 57 728 kr vid vår  
försäljning 

Skepplanda Kyrkliga Syförening 
Outtagna vinster:  

Gul lott serie B 3    Lila lott serie C 99 
Blå lott serie U 96    Rosa lott serie D 57 

Orange lott serie X  59    Rosa lott serie V 193 
 Rödprickig lott serie Q 55 och 58     

Blåvitrandig lott serie V 39 
Kontakta Anita 33 61 59  
senast den 23 dec 2010 
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Har du frågor
om cancer?
Cancerfondens
informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se

��������	�
�����������
�������������	
������
������

�������	
��������������������������
��������
����������
���������� �!��"����"����#�
�

�������	
��������"�������������������
���������
����������
$%������&�&
���������
����������
������'������&�&

�����	�������������� ����"����� %� �
!��������
������"���
����#����� ��(������"�#�������� ��)�*'��#�%����$��+�#����&�
�")�� ��"�,�������-%� # ����� %� #���� ���������"������������.���+��
��+��.���������� ���� #����������/#��&�

#$�����$	���������)�������� #�#�0�/����#+��
���"#������11��
%$
	���&
�� �2�"�+��/��� �&�34&55
'(�������&
�� �33�"�+��/��� �&�36&55
������ %� ����������)���������������������0���"�7 �0�"���� ������������
#+��'�� ��11�����������/���&

)���*�����+���$��	,���	

---���������&
������.�*������
��������������������������������������
��������������������

����������������������
��
35&55� ��"����� %� ��8��"���!
��"��'(����*���%
33&55� 	��"������"��'(����
����

/(
�������������������

36&55� ������ %� ���")���� #������
9#���� �����

!��������
�01�������	
33&55� ������ %� ����"��'(����

����
3:&55� 	��� ���"��'(����.���)�+ !
������'����������.��
3;&55� �#�������)�+�����
����
34&55� ��"����� %� ��(����

����

2������������"��������
�
3<&55� ��"��������)�+�������"�!
�'(����

2*
�����������3��������

34&55� ������ %� ��=���)���������

����

/(
��������������������

36&55� ��"����� %� ��=���)����!
�����*���%

�0��������
��1�������	
33&55� ��"����� %� ����+����"�!
�'(����
���%�
34&55� ������ %� ���")���������

���%�

2����������������������
�
33&55� >�#���)� ���"��'(����*���%

�������	


4����*�5�
��������+


